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Poprawka 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Promowanie europejskiej 
różnorodności kulturowej zależy od 
istnienia prężnego i odpornego sektora 
kultury i sektora kreatywnego, które będą 
w stanie tworzyć, produkować 
i rozpowszechniać swoje dzieła dla 
szerokiego i zróżnicowanego kręgu 
odbiorców europejskich. Zwiększa to 
potencjał ich działalności i przyczynia się 
do zrównoważonego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Ponadto promowanie 
kreatywności przyczynia się do 
zwiększenia konkurencyjności i innowacji 
w łańcuchach wartości w przemyśle. 
Pomimo niedawnych postępów europejski 
rynek kulturalny i kreatywny są nadal 
rozdrobnione zgodnie z przebiegiem 
krajowych granic państwowych 
i językowych, co nie pozwala sektorowi 
kultury i sektorowi kreatywnemu na pełne 
czerpanie korzyści z jednolitego rynku 
europejskiego, a w szczególności 
z jednolitego rynku cyfrowego.

(5) Promowanie europejskiej 
różnorodności kulturowej zależy od 
swobody wyrazu kulturowego i 
artystycznego, odpowiedniego wsparcia 
publicznego, uczciwych warunków 
umownych między artystami i podmiotami 
z sektora kultury oraz od istnienia 
prężnego i odpornego sektora kultury i 
sektora kreatywnego, które będą w stanie 
wprowadzać innowacje, tworzyć, 
produkować i rozpowszechniać swoje 
dzieła dla szerokiego i zróżnicowanego 
kręgu odbiorców europejskich. Zwiększa 
to dostępność i tworzenie kreatywnych 
treści oraz wiedzy i przyczynia się do 
zapewnienia dobrobytu, tworzenia miejsc 
pracy, stymulując też konkurencyjność i 
innowacje w łańcuchach wartości w 
przemyśle. Pomimo niedawnych postępów 
europejski rynek kulturalny i kreatywny są 
nadal rozdrobnione zgodnie z przebiegiem 
krajowych granic państwowych 
i językowych, co nie pozwala sektorowi 
kultury i sektorowi kreatywnemu na pełne 
czerpanie korzyści z jednolitego rynku 
europejskiego, a w szczególności 
z jednolitego rynku cyfrowego.
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Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Program powinien uwzględniać 
dwoisty charakter sektora kultury i sektora 
kreatywnego, uznając, z jednej strony, 
wewnętrzną i artystyczną wartość kultury, 
a z drugiej strony wartość ekonomiczną 
tych sektorów, w tym ich szerszy wkład we 
wzrost i konkurencyjność, kreatywność 
i innowacyjność. Wymaga to silnego 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego, w szczególności 
dynamicznego europejskiego przemysłu 
audiowizualnego, z uwzględnieniem 
możliwości dotarcia do szerokiego kręgu 
odbiorców oraz jego znaczenia 
gospodarczego, w tym dla innych sektorów 
kreatywnych oraz turystyki kulturalnej. 
Jednak konkurencja na światowych 
rynkach audiowizualnych w dalszym ciągu 
wzrasta ze względu na coraz 
intensywniejszy cyfrowy przełom (m.in. 
zmiany w produkcji i konsumpcji mediów 
oraz rosnącą pozycję globalnych platform 
w dystrybucji treści). W związku z tym 
istnieje potrzeba zwiększenia wsparcia dla 
przemysłu europejskiego.

(6) Program powinien uwzględniać 
wielowymiarowy charakter sektora kultury 
i sektora kreatywnego, uznając wewnętrzną 
i artystyczną wartość kultury oraz wartość 
społeczną i ekonomiczną tych sektorów, w 
tym ich szerszy wkład w dialog 
międzykulturowy, spójność społeczną, 
dobrobyt i konkurencyjność, kreatywność i 
innowacyjność. Wymaga to silnego 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego, w szczególności 
dynamicznego europejskiego przemysłu 
audiowizualnego, z uwzględnieniem 
możliwości dotarcia do szerokiego kręgu 
odbiorców na poziomie lokalnym, 
krajowym i europejskim oraz jego 
znaczenia gospodarczego, w tym dla 
innych sektorów kreatywnych oraz 
zrównoważonej turystyki kulturalnej, 
zwłaszcza w odniesieniu do lokalnych 
łańcuchów wartości. Jednak konkurencja 
na światowych rynkach audiowizualnych 
w dalszym ciągu wzrasta ze względu na 
coraz intensywniejszy cyfrowy przełom 
(m.in. zmiany w produkcji i konsumpcji 
mediów oraz rosnącą pozycję globalnych 
platform w dystrybucji treści). W związku 
z tym istnieje potrzeba zwiększenia 
wsparcia dla przemysłu europejskiego, 
zwłaszcza dla MŚP.
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Poprawka 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Z komponentu MEDIA programu 
należy wspierać przede wszystkim 
niezależne wytwórnie audiowizualne, 
które stanowią nieoceniony wyraz 
różnorodności kulturowej, ale często 
napotykają przeszkody w dostępie do 
odpowiedniego finansowania i 
konkurowaniu z podmiotami globalnymi.
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Poprawka 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Zgodnie z komunikatem Komisji 
„Ku zintegrowanemu podejściu do 
dziedzictwa kulturowego w Europie” 
z dnia 22 lipca 2014 r.19, odpowiednie 
polityki i instrumenty powinny zapewnić 
długotrwałą i stabilną wartość 
europejskiego dziedzictwa kulturowego 
oraz stworzyć bardziej zintegrowane 
podejście do jego ochrony, uwydatnienia 
jego wartości i wspierania działań z nim 
związanych.

(15) Zgodnie z komunikatem Komisji 
„Ku zintegrowanemu podejściu do 
dziedzictwa kulturowego w Europie” z 22 
lipca 2014 r.19, odpowiednie polityki i 
instrumenty powinny zapewnić 
długotrwałą i stabilną wartość 
europejskiego materialnego i 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
oraz stworzyć bardziej zintegrowane 
podejście do jego ochrony, 
upowszechniania, uwydatnienia jego 
wartości i wspierania działań z nim 
związanych, również za sprawą 
digitalizacji.

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final 19 COM/2014/0477 final
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Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD
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Silvia Costa
Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zgodnie z komunikatem Komisji 
„Inwestowanie w inteligentny, 
innowacyjny i zrównoważony przemysł – 
odnowiona strategia dotycząca polityki 
przemysłowej UE” z dnia 13 września 
2017 r.20 przyszłe działania powinny 
przyczynić się do zintegrowania 
technologii związanych z kreatywnością 
i wzornictwem oraz zaawansowanych 
technologii w celu tworzenia nowych 
przemysłowych łańcuchów wartości oraz 
ożywienia konkurencyjności tradycyjnych 
sektorów przemysłu.

(16) Zgodnie z komunikatem Komisji 
„Inwestowanie w inteligentny, 
innowacyjny i zrównoważony przemysł – 
odnowiona strategia dotycząca polityki 
przemysłowej UE” z 13 września 2017 r.20 
przyszłe działania powinny przyczynić się 
do zintegrowania technologii związanych z 
kreatywnością i wzornictwem oraz 
zaawansowanych technologii w celu 
tworzenia nowych przemysłowych 
łańcuchów wartości i modeli biznesowych 
oraz ożywienia konkurencyjności 
tradycyjnych sektorów przemysłu. W 
związku z tym z komponentu MEDIA 
programu należy wspierać rozwój 
innowacyjnych lokalnych, krajowych i 
europejskich platform wideo na żądanie 
(VoD).

_________________ _________________
20 COM (2017)479 final 20 COM (2017)479 final
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Poprawka 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Należy podjąć szczególne działania 
w celu zwiększenia uczestnictwa w 
programie z jednej strony 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
typu start-up, z uwagi na ich ograniczone 
możliwości finansowe i trudności w 
dostępie do prywatnego finansowania, a z 
drugiej MŚP z siedzibą w regionach 
dotkniętych klęskami żywiołowymi, takimi 
jak trzęsienia ziemi i powodzie. Klęski 
żywiołowe mocno wpływają na dobrostan, 
spójność społeczną i gospodarkę 
regionów. W tej perspektywie realizacja 
inicjatyw związanych ze sztuką, kulturą i 
kreatywnością ma potencjał tchnięcia 
nowego życia w ludność tych regionów, 
zwiększając u niej świadomość tożsamości 
społecznej i kulturowej, a także podnosząc 
jej odporność gospodarczą. W związku z 
tym odpowiednią część całkowitej puli 
środków finansowych programu należy 
przeznaczyć na udział 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
typu start-up oraz MŚP z regionów 
dotkniętych klęskami żywiołowymi. 
Program powinien również ustanowić 
wyższe stawki współfinansowania w 
odniesieniu do kosztów operacji 
wspieranych mikroprzedsiębiorstwa, start-
upy i MŚP.
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Poprawka 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „sektor kultury i sektor kreatywny” 
oznaczają wszystkie sektory, których 
działalność opiera się na wartościach 
kulturowych lub na artystycznej i innej, 
indywidualnej lub zbiorowej, twórczej 
ekspresji. W zakres działań mogą 
wchodzić rozwój, tworzenie, produkcja, 
rozpowszechnianie i ochrona dóbr i usług 
zawierających elementy kulturalnej, 
artystycznej lub innej twórczej ekspresji, 
a także funkcje pokrewne, takie jak 
edukacja lub zarządzanie. Działania te 
będą miały potencjał tworzenia innowacji 
i miejsc pracy, w szczególności z tytułu 
własności intelektualnej. Wspomniane 
sektory obejmują między innymi 
architekturę, archiwa, biblioteki i muzea, 
rękodzieło artystyczne, sektor 
audiowizualny (w tym film, telewizję, gry 
wideo i multimedia), materialne 
i niematerialne dziedzictwo kulturowe, 
wzornictwo (w tym wzornictwo 
odzieżowe), festiwale, muzykę, literaturę, 
sztuki widowiskowe, książki, działalność 
wydawniczą, radio i sztuki wizualne;

2) „sektor kultury i sektor kreatywny” 
oznaczają wszystkie sektory, których 
działalność opiera się na wartościach 
kulturowych lub na artystycznej i innej, 
indywidualnej lub zbiorowej, twórczej 
ekspresji, niezależnie od tego, czy 
działalność ta ma charakter rynkowy czy 
nierynkowy. W zakres działań mogą 
wchodzić rozwój, tworzenie, produkcja, 
rozpowszechnianie i ochrona dóbr i usług 
zawierających elementy kulturalnej, 
artystycznej lub innej twórczej ekspresji, 
a także funkcje pokrewne, takie jak 
edukacja lub zarządzanie. Wspomniane 
sektory obejmują między innymi 
architekturę, archiwa, biblioteki i muzea, 
rękodzieło artystyczne i tradycyjne, sektor 
audiowizualny (w tym film, telewizję, gry 
wideo i multimedia), materialne i 
niematerialne dziedzictwo kulturowe, 
wzornictwo (w tym wzornictwo 
odzieżowe), festiwale, muzykę, literaturę, 
sztuki widowiskowe, książki, działalność 
wydawniczą, radio i sztuki wizualne;
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Poprawka 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera -a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ułatwianie dostępu obywateli do 
życia kulturalnego oraz wspieranie 
uczestnictwa obywateli w życiu 
kulturalnym;
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Poprawka 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zachowanie i rozpowszechnianie 
materialnego i niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego przez 
transformację cyfrową i inne inicjatywy 
uwzględniające najnowsze technologie 
cyfrowe;
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Poprawka 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0156/2019
Silvia Costa
Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zwiększenie dostępności 
europejskich utworów audiowizualnych 
dla osób z niepełnosprawnościami, w 
szczególności osób z upośledzeniem 
wzroku lub słuchu;
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